
 

 

 

 

 

Paredes de Coura promove Vira Fest 

Encontro Internacional de Escolas de Música 

 

sexta – domingo |25 a 27 março 

 

Mais de uma dezena de escolas de música e projetos de educação musical portugueses e galegos 

estão reunidos este fim de semana, de 25 a 27 de março, em Paredes de Coura, para o Vira Fest, 

numa iniciativa promovida pelo Município de Paredes de Coura no âmbito do Rock com Todos, 

inserido no projeto Cultura para Todos. 

Com um programa composto por conferências, partilha de experiências, ensaios e concertos, o 

Vira Fest é também um espaço de reflexão sobre o papel das escolas de música e projetos de 

educação musical como promotores da inclusão de diversos setores da população. 

A Voz do Rock (Viseu), Skoola - Academia de Música Urbana (Lisboa), A Música dá Trabalho, da 

Omnichord (Leiria), Descúbreas (Pontevedra, Galiza), Música e Inclusão no Alto Minho, Tum Tum 

Tum (Gondomar, Porto e Matosinhos) e Serviço Educativo das Comédias do Minho (Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira) são alguns dos projetos de 

educação musical reconhecidos, assim como o coro sénior do projeto Couração CLDS 4G, que 

juntamente com os showcases e concertos dos combos da Academia Valentim de Carvalho, 

Rockschool Porto, Escola Estúdio do Pejão, Estudo Bonobo (Pontevedra, Galiza), Allegro Música 

(Vigo, Galiza) e da própria Escola do Rock de Paredes de Coura dão corpo a esta edição do Vira 

Fest. 

Produzido pela Associação Cultural Rock’n’Cave e com coordenação do Space Ensemble, 

responsável pela direção de formação e atividade da Escola do Rock de Paredes de Coura, a 

edição deste ano do Vira Fest é dirigida ao público em geral, docentes e alunos de escolas de 

música e artísticas, e a técnicos que trabalham com diversos setores da população, numa 

iniciativa em que todas as atividades são de entrada livre. 

Este encontro insere-se num conjunto de atividades de trabalho contínuo do projeto Rock com 

Todos, financiado pelo Norte 2020 - Programa Operacional Regional do Norte, no âmbito dos 

projetos Programação Cultural em Rede e Cultura para Todos. 

programa completo e projetos convidados em: https://escoladorock.paredesdecoura.pt/Vira-Fest 

Paços do Município 
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